
Geacht college,  

Op 5 augustus j.l. is onze Raad om advies gevraagd over bovenstaand 

onderwerp. De beleidsregels sluiten aan bij het beleidsplan Schulddienst-

verlening, waarover wij op 1 april j.l. hebben geadviseerd en dat op 26 mei 

2016 door de Gemeenteraad is vastgesteld. 

 

Ons advies op deze regels kan kort en concreet zijn en bestaat uit enige 

opmerkingen op de regels zelf en aansluitend een algemeen advies bij de 

hantering en uitvoering van de regels. 

 

Enige opmerkingen op de beleidsregels zelf: 

Artikel 3: Aanbod schulddienstverlening onder lid 3e betreffende 

Budgetbeheer. Wij pleiten ervoor om aan dit onderdeel (weer) een apart 

budget te verstrekken om de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan beter 

te kunnen uitvoeren. 

Artikel 3, lid 3i: De Participatieraad onderschrijft het nut en de noodzaak van 

preventiemaatregelen, die wat ons betreft dieper en uitgebreider zouden 

kunnen zijn dan het aanbieden van budgetcursussen. 

Bij het aanbod van schulddienstverlening missen wij het onderdeel Nazorg, 

hetgeen toch belangrijk is ter voorkoming van recidive en ter toetsing of de 

klant zijn inkomsten en uitgaven nog steeds onder controle heeft. 

 

De hantering en uitvoering van de regels: 

De artikelen 4 (verplichtingen) en 6 (tien! weigerings- en 

beëindigingsronden) dienen o.i. zodanig te worden toegepast, dat zoveel 

mogelijk personen geholpen worden en niet worden afgewezen en of 

doorgestuurd naar andere instanties. 
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De gemeente Haarlem kan dit bereiken door de regels ruimhartig, coulant en 

humaan te hanteren. Zij kan hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van haar 

bevoegdheid om binnen de wettelijke kaders beleidsvrijheid toe te passen, 

zoals vermeld in art. 8, waarin wordt gesproken over de inherente 

afwijkingsbevoegdheid. 

 

Tot slot: 

Wij hebben in ons eerder uitgebrachte advies van 1 april 2016 op het 

beleidsplan schulddienstverlening onze punten van zorg op dit plan naar 

voren gebracht en deze zorgen zijn door het college met ons gedeeld. In een 

brief van Wethouder Langenacker van 19 mei 2016 gericht aan de 

Participatieraad geeft zij dit ook aan en heeft in de brief het voorstel gedaan 

“om periodiek in gezamenlijkheid de schuldenproblematiek te bespreken om 

zo van beide kanten (gemeente en Participatieraad) te kunnen schetsen tegen 

welke problematiek wij aanlopen en daarin proberen maatwerk te leveren.”  

De Participatieraad sluit zich van harte bij dit voorstel aan, zodat ook zij de 

complexe materie continue en nauwlettend kan blijven volgen. 

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 
Ruth Nelemaat 

Voorzitter Participatieraad Haarlem  
                                                                           


